
 REDUCCIÓ DEL PREU PÚBLIC ESCOLES  BRESSOL 

 L'Ajuntament  ofereix  a  les  famílies  en  situacions  econòmiques  desfavorides  la 
 possibilitat  de  reducció  del  preu  públic  dels  serveis  d'escolarització  i  menjador  de  les 
 Escoles Bressol municipals 

 D'altra  banda  també  ofereix  bonificacions  i  exempcions  a  les  famílies  nombroses, 
 independentment  de  la  seva  situació  econòmica  i  aplicables  a  tots  els  serveis 
 (material, acollida, escolarització i menjador) 

 Les bonificacions són compatibles amb les reduccions. 

 Per  al  curs  escolar  2022/2023  s’aplicarà  la  gratuïtat  en  les  quotes  dels  serveis 
 d’escolarització  i  material  per  a  les  famílies  dels  grups  de  2-3  atès  l’Acord  del  Govern  de 
 la  Generalitat  GOV/129/2022,  de  21  de  juny,  publicat  al  DOGC  número  8695,  de  23  de 
 juny  de  2022.  Aquesta  situació  no  és  incompatible  amb  sol·licitar  reducció,  bonificació  o 
 exempció dels serveis de menjador i acollida. 

 1. QUI POT SOL·LICITAR: 

 Totes aquelles famílies que tinguin un infant escolaritzat en les escoles bressol 
 municipals i empadronats a Sant Boi i que compleixi els següents requisits: 

 - No rebre cap altre ajut pel mateix concepte, d’altres administracions o d’un  altre ens 
 públic o privat. 
 - No tenir deutes pendents corresponents a altres cursos. 
 - No superar el límit econòmic de renda per càpita establert a l'ordenança en el  cas de 
 les reduccions. 

 EN EL CAS DE FAMÍLIES NOMBROSES GENERALS I ESPECIALS 

 Les  famílies  nombroses  de  categoria  general  rebran  una  bonificació  del  50%  de  totes 
 les  quotes,  així  com  les  famílies  nombroses  de  caràcter  especial  tindran  una 
 exempció del 100% de les esmentades quotes. 

 Recordeu que, si sou família nombrosa general i la situació econòmica ho  permet, 
 també podeu optar a sol·licitar reducció de les quotes. 

 EN EL CAS DE FAMÍLIES NO NOMBROSES 

 Per a les reduccions, un cop lliurada tota la documentació, l'equip tècnic  avaluarà la 
 sol·licitud en dues fases: 



 1.-Comprovació de la  renda per càpita familiar anual, 

 Indicador de renda de suficiència de Catalunya de l'any actual (7.967,73€) 
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 Si la renda per càpita familiar anual supera aquests llindars,  NO es continuarà 
 valorant la sol·licitud. 

 Número de Membres  Llindar econòmic 

 2  15.935,46 € 

 3  23.903,19 € 

 4  31.870.92 € 

 5  39.838.65 € 

 6  47.806.38 € 

 7  55.774.11 € 

 8  63.741.84 € 

 9  71.709.57 € 

 10  79.677,30 € 

 Si la renda per càpita familiar anual és igual o inferior a aquests llindars,  es 
 continuarà valorant la sol·licitud  i s'atorgaran punts en funció de: 

 2.- Càlcul de la  Capacitat econòmica de la unitat familiar,  utilitzant aquesta  fórmula i 
 comparant-la amb el IRSC mensual (569,12€/mes) 

 Capacitat econòmica de la unitat familiar mensual = 

 ingressos mensuals de la unitat familiar - despeses de l'habitatge (fins a un màxim de 
 800€ /mes)  nombre de membres de la unitat familiar (MUF) 

 Capacitat econòmica de la Unitat Familiar  Puntuació 

 >80,01% al IRSC mensual  no es continua valorant 

 entre el 60,01% i el 80% del IRSC mensual  6 punts 

 entre el 40,01% i el 60% del IRSC mensual  8 punts 

 entre el 20,01% i el 40% del IRSC mensual  10 punts 

 entre el 0% i el 20% del IRSC mensual  12 punts 



 A més a més s’atorgarà un màxim de  8 punts  en relació amb la situació  sociofamiliar, 
 en funció dels criteris següents: 

 Situació familiar  Puntuació 

 Família monoparental/monomarental  2 punt 

 Infància en risc  5 punts 

 Existència de discapacitat de l'infant, pare, mare , tutor, tutora o 
 germans, sempre que dificultin la criança i l’alimentació del menor 

 2 punts 

 Quan es tracti d'infants en acolliment  1 punt 
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 Situació extraordinària COVID 

 Per  a  treballadors/es  per  compte  aliena  .  Serà  aplicable  quan  algun  component  de  la 
 unitat  familiar  hagi  estat  o  estigui  en  situació  d'ERTO  des  de  l'1  de  gener  de  2021  fins 
 a la data del lliurament de la documentació per a la formalització  de la matrícula: 
 Serà responsabilitat del/la demandant, informar a l'escola de la finalització  d'aquesta 
 situació. 

 Situació extraordinària COVID compte aliena  Puntuació 

 Situació d'ERTO per un període de 6 mesos  8 punts 

 Situació d'ERTO d'entre 6 i 12 mesos  10 punts 

 Situació d'ERTO de més de 12 mesos  12 punts 

 Per  a  treballadors  autònoms/es  .  Serà  aplicable  per  aquells/es  autònoms/es  que  formin 
 part  de  la  unitat  familiar  als  quals,  des  de  l'1  de  gener  de  2021  fins  a  la  data  del 
 lliurament  de  la  documentació  per  a  la  formalització  de  la  matrícula,  la  normativa 
 els/les hagi obligat a fer restriccions en les seves activitats  empresarials: 
 Serà responsabilitat del/la demandant, informar a l'escola de la finalització  d'aquesta 
 situació 

 Situació extraordinària COVID Autònoms/es  Puntuació 

 Restriccions en l'activitat empresarial segons normativa per un 
 període de 6 mesos 

 8 punts 

 Restriccions en l'activitat empresarial segons normativa entre 6 i 12 
 mesos 

 10 punts 

 Restriccions en l'activitat empresarial segons normativa de més de 12 
 mesos 

 12 punts 

 2. QUANTIA DE LES REDUCCIONS 

 Segons els punts obtinguts (suma dels punts de la capacitat de la Unitat  familiar + els 



 punts de la situació familiar), s'aplicaran les següents reduccions: 

 Puntuació  % de reducció 

 Fins a 8 punts  no s'aplica reducció 

 De més de 8 punts i fins a 11 punts  30% de reducció 

 De més de 11 punts i fins a 14 punts  50% de reducció 

 De més de 14 punts i fins a 17 punts  75% de reducció 

 Més de 17 punts  90% de reducció 

 3 
 EN EL CAS DE FAMÍLIES NOMBROSES GENERALS QUE SOL·LICITIN  TAMBÉ 
 REDUCCIÓ 

 En  cas  de  famílies  nombroses  de  caràcter  general  que  hagin  sol·licitat  el  50%  de 
 bonificació,  si  sol·liciten  també  reducció,  els  percentatges  màxims  de  reducció  seran 
 el següents. 

 Puntuació  % de reducció 

 Fins a 8 punts  no s'aplica reducció 

 De més de 8 punts i fins a 11 punts  10% de reducció 

 De més de 11 punts i fins a 14 punts  20% de reducció 

 De més de 14 punts i fins a 17 punts  30% de reducció 

 Més de 17 punts  40% de reducció 

 La  suma  del  percentatge  de  reducció  més  el  de  la  bonificació  al  que  puguin  tenir  dret 
 aquestes  famílies  ,  mai  no  podrà  superar  el  90%  de  l'import  dels  preus  públics 
 establerts. 

 3. COM S'HA DE SOL·LICITAR 

 Telemàticament : 

 Catàleg de Tràmits i Serveis - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 Presencialment: 

 Oficina Municipal d’Atenció a les Persones (OMAP). 
 Plaça de l'Ajuntament, 1. 
 És imprescindible demanar cita prèvia 

https://seuelectronica.santboi.cat/llibres.nsf/ca-WebTemesperID/432D375DDEE3DAE7C12580ED002EA326?OpenDocument&Clau=tramits&Idioma=ca&unid=6981D4293E046247C12571DF0027FA99&ViaRecepcio=WEB&Seu=S


 4. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA 

 En cas de REDUCCIONS i en cas de BONIFICACIÓ + REDUCCIÓ: 

 - NIF/NIE de tots els membres a partir de 16 anys 

 - Llibre de família complert 

 -  Les  3  últimes  nòmines  de  tots  els  membres  de  la  unitat  familiar  a  partir  de  16  anys 
 (imprescindible per poder valorar la situació econòmica) 

 - en cas de no rebre cap ingrés , declaració jurada de que és així 

 -  darrer  rebut  de  la  hipoteca  o  lloguer  degudament  complimentat,  del  domicili  actual  on  resideix 
 el/la menor beneficiari/a. 

 Si no s'autoritza la consulta de dades  : 

 -  Les  3  últimes  nòmines  de  tots  els  membres  de  la  unitat  familiar  a  partir  de  16  anys 
 (imprescindible per poder valorar la situació econòmica) 

 - Vida laboral de tots els membres a partir de 16 anys 

 - Qualsevol altre ingrés o prestació que tinguin 

 - Si no està treballant certificat del SOC 

 -  Certificat  del  grau  de  discapacitat  o  resolució  d'incapacitat  d'algun  membre  de  la  unitat 
 familiar 

 - Títol de família monoparental/monomarental 

 - Justificant acreditatiu situació ERTO - COVID 19 

 En termes generals: 

 Les  persones  sol·licitants  que  no  s'oposen  que  l'Ajuntament  de  Sant  Boi  de  Llobregat  pugui 
 obtenir  de  forma  electrònica  les  dades  necessàries  per  a  la  tramitació  del  present  benefici 
 fiscal,  no  cal  que  aportin  la  documentació  corresponent  a:  Institut  Nacional  de  la  Seguretat 
 Social  (INSS),  Servei  Públic  d'Ocupació  Estatal  (SEPE),  Servei  d'Ocupació  de  Catalunya 
 (SOC),  Secretaria  d’Inclusió  Social  i  de  Promoció  de  l’Autonomia  Personal  (SISPAP), 
 Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  Tresoreria  General  de  la  Seguretat  Social, 
 tant de la persona sol·licitant, com de la resta de membres de la unitat familiar. 

 En cas que us oposeu, heu d’aportar la documentació acreditativa següent: 

 - Ajuts, prestacions o pensions, certificat o resolucions que acreditin la percepció d’una pensió 
 o ajut que en detalli l’import i el període de cobrament (INSS) 

 - Situació d’atur, resolució/certificat de prestació que en detalli l’import i el període de 
 cobrament. En cas de no cobrar-ne cap, certificat de no rebre cap prestació d’atur 
 (SEPE/SOC) / SEPE : Situació d'ERTO COVID 19 

 - Certificat del grau de discapacitat o resolució d'incapacitat de qualsevol dels membres de la 
 unitat de convivència (SISPAP) 

 - Carnet de família monoparental/monomarental (Departament de Treball, Afers Socials i 



 Famílies) 

 - Carnet de família nombrosa (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) 

 - Vida laboral (Tresoreria General de la Seguretat Social) 

 En cas de BONIFICACIONS DEL 50% i en cas d'EXEMPCIONS 100% 

 - Llibre de família complert 

 Si no s'autoritza consulta de dades  : 

 - Títol de Família nombrosa general en vigor 

 Es  cas  de  no  oposició  a  la  consulta  de  dades,  annexar  la  declaració  de  consentiment 
 degudament signada que està al peu d'aquesta fitxa. 

 L'Ajuntament  pot  sol·licitar  que  s’adjunti  qualsevol  altre  document  que  consideri  oportú  per  tal 
 de poder acreditar amb més fidelitat la situació personal i/o socioeconòmica. 

 Únicament  i  de  forma  excepcional,  en  cas  de  no  poder  acreditar  alguna  de  les  circumstàncies 
 anteriors, es pot presentar una declaració responsable. 

 Sempre  que  les  persones  sol·licitants  no  s’hi  oposin  expressament, 
 l’Ajuntament  de  Sant  Boi  de  Llobregat  podrà  obtenir  de  forma  electrònica  les 
 dades necessàries. 


